
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 9. januar  2017 

ZAPISNIK 
15. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 13. decembra 2016 ob 18. uri, v drugem nadstropju Občine Cerknica. 

 
Prisotni člani: 1. Lidija JERNEJČIČ- predsednica 
 2. Marta GORNIK– namestnica predsednice  
 3. Vilma LONČAR – članica 

4. Ljudmila CANTARUTTI- članica 
 5. Edvard LENARČIČ - član 

 
Ostali prisotni: 

 
Marko KRANJC – podžupan občine, Leonida MATIČIČ – višja 
svetovalka za finance in  Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava.  

 
 
Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da je prisotnih vseh pet 
članov odbora. Nato je podala na  glasovanje predvideni dnevni red seje in sicer: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 – DRUGA OBRAVNAVA 
 

4. Osnutek Poročila poslovanja Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015 
 

5. Sprejem končnega Poročila o opravljenem nadzoru pregleda nepremičnin v lasti Občine 
Cerknica po stanju na dan 31. 12.  2015 
 

6. Pobude in vprašanja 
 

Prisotni člani niso podali pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 15/1-80/2016 
Sprejet in potrjen je dnevni red 15. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 14. redne seje Nadzornega odbora 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 14. redne seje Nadzornega 
odbora Občine Cerknica. Ker razprave ni bilo, je zapisnik podala na glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 15/2-81/2016  
Sprejet in potrjen je zapisnik 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.  
 



 

 
Ad3     Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 – DRUGA OBRAVNAVA 
 
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo v kateri so sodelovali vsi člani odbora. V 
razpravi so bile izpostavljene zgradbe bivših osnovnih šol. Pojasnjeno je bilo, da se zgradbe 
prodajajo, vendar pa zanj do sedaj še ni bilo izkazanega interesa. Stavbe so v slabem stanju, 
zato bi jih bilo smiselno čim prej prodati. Izpostavljena je bila tudi aktivna politika zaposlovanja in 
sicer je bilo pojasnjeno, da je občina uspela pridobiti sedem javnih delavcev za obdobje enega 
leta. Višja svetovalka za finance je pojasnila, da bo občina v kratkem poplačala kredit, ki je bil 
najet za izgradnjo OŠ Rakek. Članica nadzornega odbora je izpostavila pisarniški material, kjer je 
bila prikazana precej večja realizacija postavke kot je bila predvidena.  Pojasnjeno je bilo, da je v 
postavki zajet tudi projekt Rural Design in sicer storitve projekta. 
 
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala predlog sklepa na glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 15/3-82/2016 
Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine 
Cerknica za leto 2017 v drugi obravnavi in nanj z vidika pravilnosti nima pripomb.  
 
Občinskemu svetu Občine Cerknica predlaga, da sprejme Odlok o proračunu Občine 
Cerknica za leto 2017 v drugi obravnavi.  
 
 
Ad 4 Sprejem osnutka Poročila poslovanja Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. 
 

Vilma LONČAR je predlagala, da se v priporočila in predloge  zapiše, da se priporoča vodstvu 

Vrtca Martin Krpan Cerknica, da ponovno prouči popoldansko malico in sistem razdeljevanja 

popoldanske delitve malice, v smislu, da se hrana ne zavrže.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je po končani razpravi podala osnutek poročila na glasovanje z 
dopolnitvijo kot jo je podala članica, Vilma Lončar.  
 
SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 15/4-83/2016 

Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval in sprejel osnutek Poročila poslovanja 

Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015 z dopolnitvijo in sicer se pod priporočila in 

predloge doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Nadzorni odbor priporoča vodstvu Vrtca 

Martin Krpan Cerknica, da ponovno prouči popoldansko malico in sistem razdeljevanja 

popoldanske delitve malice, v smislu, da se hrana ne zavrže.« 
 
 
Ad 5 Sprejem končnega Poročila o opravljenem nadzoru pregleda nepremičnin v  
 lasti Občine Cerknica po stanju na dan 31. 12.  2015 
 

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Povedala je, da bilo s strani občinske uprave 

posredovano odzivno poročilo, v katerem je bilo pojasnjeno, da so podpisi na pogodbah že sedaj 

čitljivo izpisani (natipkani) in pod vsakim je tudi lastnoročni podpis skleniteljev pogodbe.  

 

Vsi člani odbora so se strinjali z obrazložitvijo v odzivnem poročilu.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je po končani razpravi podala končno poročilo na glasovanje s 
spremembo in sicer se pod priporočila in predlogi briše prva alineja in sicer: »da so podpisi čitljivo 
izpisani in lastnoročno podpisani na vseh pogodbah.« 

 
 



 

 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 15/5-84/2016  
Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval in sprejel končno Poročilo o opravljenem 
nadzoru pregleda nepremičnin v lasti Občine Cerknica po stanju na dan 31. 12.  2015 s 
popravkom in sicer se pod priporočila in predlogi briše prva alineja in sicer: »da so 
podpisi čitljivo izpisani in lastnoročno podpisani na vseh pogodbah.« 
 
 
Ad 6 Pobude in vprašanja 
 
Člani nadzornega odbora so se dogovorili o vsebini naslednje seje nadzornega odbora in določili 
datum in čas seje.  
 
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli: 
SKLEP ŠT.: 15/6-85/2016 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v četrtek, 2. februarja 2017 ob 18. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 15. redne seje Nadzornega odbora 
3. Sprejem končnega Poročila poslovanja Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015 
4. Oblikovanje finančnega načrta Nadzorne odbora za leto 2017 
5. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 19.05 
zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


